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Η Μ Η Δ Ι Κ Η ΠΟΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΝ ΑΥΤΟΤΟΞΙΝΩΣΙΝ ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ
Ύπό
Δρος EMM. ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ
Άρχικτηνιάτρου
Εσχάτως, κατόπιν επανειλημμένων διαβημάτων των ενδιαφερομένων
παράγωγων προς την Κυβέρνησιν, προΰτάθη ή προμήθεια υπό της Στρα
τιωτικής Υπηρεσίας και ή χορήγησις εις τα Στρατ. ζώα μηδικής πόας.
Επειδή ή παράθεσις του είδους τούτου τής νομής έχει προκαλέσει πολλάκις
εντερικός διαταραχάς και τοξινώσεις, με μέγα ποσοστον θανατηφόρων εκβά
σεων, κρίνεται δτι δεν στερείται ενδιαφέροντος ή δημοσίευσις τής παρού
σης μελέτης ήτις άφορα παρατηρήσεις αΰτοτοξινώσεως επί ϊππων εις ους
παρετέθη, άναμίξ μετά αυτοφυούς ξηροΰ χόρτου, ξηρά μηδική πόα μέ συνέπειαν την άπώλειαν τεσσάρων ίππων.
Πρόκειται περί παρατηρήσεων γενομένων το 1933, εις ί'ππους τής Σχο
λής Εφαρμογής 'Ιππικού, μη δημοσιευθεισών μέχρι τοΰδε, εν αναμονή εμ
φανίσεως και νέων περιπτώσεων, επί τφ τέλει πληρεστέρας μελέτης του
ζητήματος.
"Ηδη ή άποφασισθεΐσα προμήθεια μηδικής πόας και τριφυλλοχόρτου
υπό τής Στρατ. Υπηρεσίας καθίστα επίκαιρον την παρουσαν δημοσίευσιν.
Εις δυο διαφόρους περιόδους, διμήνου μεσοδιαστήματος παρετέθη ξηρά
μηδική πόα άναμίξ μετά αυτοφυούς ξηροΰ χόρτου, εις άναλογίαν Vs μηδι
κής πόας (1 '/, οκά περίπου ημερησίως) εις τους ίππους τής Σχολής Ε φ α ρ 
μογής 'Ιππικού. Το μίγμα τοΰτο έφάνη πολύ ορεκτικον και κατεβροχθίσθη
κυριολεκτικώς από τα ζώα.
Τεσσάρας όμως εως πέντε ημέρας από τής εισαγωγής του νέου τούτου
είδους χόρτου εις την διατροφήν τών κτηνών, παρουσιάσθησαν αρκετά
κρούσματα ελαφρών κωλικών, συνοδευόμενα και εξ άλλων συμπτωμάτων,
τα όποια αναφέρονται λεπτομερώς κατωτέρω. Την Ιην ήμέραν έσημειώθησαν 3 περιπτώσεις, την επομένην και την μεθεπομένην 1—2 περιπτώσεις
ημερησίως.
Ή απότομος έμφάνισις πολλών ασθενών ύπό το αυτό κλινικον προσωπεΐον και ό συγχρονισμός τής εκδηλώσεως τών παθολογικών συμπτωμάτων
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μέ την εϊσαγωγήν τοϋ νέου τούτου είδους νομής εις την διατροφήν των
κτηνών, μας παρεκίνησε να έρευνήσωμεν και να άναζητήσωμεν την αίτίαν
μεταξύ των τότε χορηγουμένων ειδών νομής.
Ή κριθή και το χόρτον τα όποια εχρησιμοποιούντο μέχρι τότε εις την
διατροφήν των κτηνών ήσαν πολύ καλής ποιότητος και δεν έγεννατο υπο
ψία τις εις βάρος των. Ή εξέτασις της μηδικής πόας δεν αφινεν επίσης
άμφιβολίαν τινά ως προς την καλήν της ποιότητα. Το γεγονός δμως οτι
μετά την παράθεσίν της εις τα κτήνη εξεδηλώθησαν τα ομαδικά κρούσματα
κωλικών κλπ. ήτο ενα στοιχεΐον σοβαρον εις βάρος της, το όποιον και μας
ύπεχρέωσε να την άποσύρωμεν εκ των ειδών νομής τών κτηνών. Το απο
τέλεσμα του ληφθέντος τούτου μέτρου εδικαίωσεν εκ τών υστέρων, την
γεννηθεΐσαν εις βάρος τής μηδικής πόας ΰτοψίαν, διότι, άφ 9 δτου αύτη
απεσύρθη εκ τής νομής, εξηφανίσθησαν και αι όμαδικαι εντερικαι διαταραχαι τών κτηνών.
Δύο μήνας βραδύτερον έχορηγήθη πάλιν μηδική πόα εις τους ί'ππους
εις την αυτήν ποσότητα με συνέπειαν να παρατηρηθούν τα αυτά συμπτώ
ματα, 5ν ακριβώς ημέρας μετά τήνεναρξιν τής παραθέσεως της εις τα κτήνη,
μέ μαθηματικήν δηλ. άκρίβειαν πειράματος καλώς υπολογισμένου. Αι διαταραχαι αύται εξηφανίσθησαν ευθύς ως ή μηδική πόα απεσύρθη και πάλιν
εκ τής διατροφής τών κτηνών.
Κατόπιν τούτου δεν απέμενε πλέον αμφιβολία δτι, δια την εκδήλωσιν
τών νοσηρών αυτών διαταραχών εις τα κτήνη έπρεπε να ενοχοποιηθή ή
μηδική πόα.
Κατά την πρώτην περίοδον τής εισαγωγής τής μηδικής πόας εις την
διατροφήν τών κτηνών εσημειώθησαν 7 περιπτώσεις τοξινώσεως καΐ 6
περιπτώσεις κατά τήν δευτέραν. Έ κ του άριθμοΰ τούτου τών νοσησάντων
εθανον 4 ϊπποι. Θνησιμότης 30 °/0. Ή υγεία τών λοιπών άπεκατεστάθη
μετά 3-5 ημέρας.
"Ολοι οι νοσήσαντες ίπποι παρουσίασαν τήν αυτήν κλινικήν εικόνα,
ήτοι : ελαφρούς κωλικούς, ταχυσφυγμίαν (60) μέ σφυγμον νηματοειδή,
διαστολήν τής κόρης, συμφόρησιν τών ορατών βλεννογόνων, σιελόρροιαν
μέ ερυθρότητα τών χειλέων τής γλώσσης, άνορεξίαν και άδιψίαν τελείαν,
έπίμονον δυσκοιλιότητα, εξαφάνισιν του δσφυακού αντανακλαστικού, νευρικήν άτονίαν καί καταβολήν (κεφαλή χαμηλά, βλέμμα απλανές, οφθαλμοί
ήμίκλειστοι, άδιαφορί.?), θερμοκρασία φυσιολογική κατ 3 αρχάς, υψούμενη
κατόπιν (40°) εις τάς περιπτώσεις μέ θανατηφόρον εκβασιν. Το κυριαρ
χούν σύμπτωμα άπετέλει ή νευρική καταβολή μέ εκλυσιν τών δυνάμεων
τοιαύτην ώστε, οι περισσότεροι άσα^ενεΐς δεν ήδύναντο να τηρήσουν τήν
δρθίαν στάσιν.
Ή κατάστασις δλων δσοι ήρνήθησαν επιμόνως να πιουν ύδωρ εβαι-
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νεν επιδεινούμενη, ενώ δοοι έδειξαν τάσιν ύδροποσίας διέφυγον τον θάνατον. Ή επανειλημμένη αυτόβουλος λήψις ύδατος απετέλεσε σύμπτωμα προ
γνωστικοί' βεβαίας ίάσεως.
Διάρκεια της νόσου 24-48 ώραι. Παρετηρήθη εις τινας ίππους και
ελαφρότερα εξέλιξις της παθήσεως, διαρκείας 8 - 1 2 μόνον ωρών, με συμ
πτώματα πάντοτε νευρικά, μείωσιν τών αντανακλαστικών μετ* εκλύσεως
τών δυνάμεων, συνοδευόμενα από άνορεξίαν και άδιψίαν.
Ή νεκροψία τών τεσσάρων θανόντων ϊππων επέτρεψε να παρατηρη
θούν αι εξής αλλοιώσεις, ταυτόσημοι και εϊς τους τεσσάρας : Διάχυτος ελα
φρά συμφόρησις του εντερικού σωλήνος, π?».έον έντονος του παχέος εντέρου,
άποχρωματισμος του ήπατος, συμφόρησις τών νεφρών. Λοιπά όργανα κατά
φΰσιν.
Αι διαπιστώσεις αύται, συμπτωματικά! και νεκροψικαί, μας εξουιοδοτοΰν να παραδεχθώμεν τήν ύπαρξιν μιας αληθούς τοξινώσεως. Έ α ν ή φύ
σις της τοξικής ουσίας μας διαφεΰ/ει, τα υπό τήν έπίδρασίν της παρατηρηθέντα συμπτώματα μας επιτρέπουν να τήν κατατάξωμεν μεταξύ τών
συμπαθητικομιμητικών δηλητηρίων τοϋ νευρικού συστήματος.
"Οσον άφορα τήν προέλευσιν της τοξικής αυτής ουσίας ή άπάντησις
δεν είναι εύκολος. Αι μικροσκοπικά! εξετάσεις της μηδικής πόας επί τω τέτει άποκαλΰψεως τυχόν υπαρχόντων τοξικών φυτών, δεν εφερον αποτέλε
σμα. Τοΰτο βεβαίως δεν αποκλείει τήν παρουσίαν των, εις μερικά τουλάχι
στον μή επιθεωρηθέντα δέματα, διότι είναι πολύ γνωστόν οτι μετά της
μηδικής αναπτύσσονται συνήθως και τίνα τοξικά φυτά της οικογενείας τών
ψυχανθών (μελίλωτον, ΰπέρεικον, κοινώς σπαθαρόχορτον). Και αν δμως πα
ραδεχθώμεν πιθανήν ύπαρξίν των, ή ποσότης των θα ήτο ασήμαντος, αφού
δεν άνευρίσκοντο δια τής συνήθους μικροσκοπικής εξετάσεως, και συνεπώς
ακίνδυνος δια τα ζώα.
Το πιθανώτερον εις τήν προκειμένην περίπτωσιν είναι δτι δεν επρό
κειτο περ! τοξικών φυτών ή τοξικής ουσίας προσχηματισθείσης κα! ληφθεί
σας ετοίμου υπό τών ζώων, αλλά περί εντερικής αύτοτοξινώσεως δια τοξι
κών ουσιών, αιτινες εσχηματίσθησαν εντός τοϋ οργανισμού, τής προ5της
ύλης, δια τήν κατασκευήν τών τοξικών αυτών ουσιών, προσκομισθείσης υπό
τής μηδικής.
Ή παρουσίασις τών πρώτων ασθενών 4 - 5 ημέρας μετά τήν είσαγωγήν τής μηδικής πόας εις τήν διατροφήν τών κτηνών κα! αΐ αλλοιώσεις του
παχέος εντέρου, τού ήπατος και τών νεφρών, είναι δεδομένα τα όποια
συνηγορούν υπέρ τής εντερικής αύτοτοξινώσεως. Αύτη οφείλεται εις τήν
άπορρόφησιν τών δηλητηριωδών προϊόντων άποδομήσεως και άποσυνθέσεως
τών πρωτιδών (λευκωματωδών ουσιών) υπό σηψιγόων μικροβίων τού πα
χέος εντέρου ενίων ίππων με πλημμελούς συνθέσεως εντερικήν χλωρίδα
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(μικροβιακοί οργανισμοί) καΐ ΰπολειπομένην άντιτοξικήν λειτουργίαν του
ήπατος. Ή μηδική πόα είναι πλούσια εις πρωτίδας, δ δε διπλασιασμός τοΰ
χορηγουμένου λευκώματος εις ίππους ατελών άντιτοξικων λειτουργιών, είχε
το αποτέλεσμα της αΰτοτοξινώσεως.
Ή μηδική πόα δεν είναι τοξική και δεν πρέπει να κατηγορηθή. Αΰτη
όμως έχει το μειονέκτημα τοΰ προτερήματος της, της μεγα'λης της περιεκτικότητος εις λεύκωμα. Εις τελείως υγιείς ίππους, με πλήρη επάρκειαν
των άντιτοξικων των λειτουργιών, ή μηδική πόα είναι ακίνδυνος. 'Υπάρ
χουν δμως και οι φαινομενικώς υγιείς, τών οποίων αφ" ενός ή κακής συν
θέσεως εντερική χλωρίς (σηψιγόνα μικρόβια τοΰ παχέος εντέρου) επενεργοΰσα επί τών λευκωματωδών ουσιών, τών μή άπομυζηθεισών υπό τοΰ οργανισμοΰ (οτι δεν απορροφάται εκ τών τροφών, ιδίως τών λευκωμάτων,
γίνεται βορά τών σηψιγόνων μικροβίων) γεννά τα τοξικά παράγωγα της
σηπτικής άποσυνθέσεως τούτων (ίνδόλη, κρεζόλη, φαινόλη, θειοΰχον ΰδρογόνον, πτωμα'ίνη, σκατόλη κ.τ.λ.) αφ 3 ετέρου δε ή ατελής άντιτοξική λει
τουργία τοΰ ήπατος των, δεν εξουδετερώνει τάς εις το εντερον παραγομένας και άπορροφωμένας δηλητηριώδεις ουσίας, αϊ όποίαι τελικώς προκαλοΰν
τα συμπτώματα της τοξινώσεως δηλητηριάζουσαι τον οργανισμον και ιδίως
το νευρικον σύστημα. Εις τους τελευταίους τούτους ίππους τους αΰτοδηλητηριαζομένους είναι επικίνδυνος ή μηδική πόα και το τριφυλλόχορτον.
Ή εξήγησις αΰτη ίκανοποιοΰσα οπωσδήποτε τήν ερευναν της παθογέ
νειας τής αΰτοτοξινώσεως και άποκαθιστώσα τήν μηδικήν πόαν ως εΐδος
νομής άκίνδυνον, δεν μεταβάλλει και τα πράγματα, διότι παραμένει γεγονός,
επανειλημμένως διαπιστωθέν, δτι ή παράθεσις μηδικής και τριφυλλοχόρτου
εις τα μόνοπλα θα εχη ως συνέπειαν τήν εκδήλωσιν εις τίνα τουλάχιστον
τούτων, συμπτωμάτο^ν αΰτοτοξινώσεως με πιθανήν θανατηφόρον άπόληξιν.
Οΰτε είναι πρακτικώς δυνατή ή διάθεσις τών εχόντων τάσιν αΰτοτοξι
νώσεως κτηνών §κ τών τελείως υγιών, ώστε να εξαιρεθοΰν τα πρώτα από
τήν χορήγησιν τής μηδικής.
Το συμπέρασμα είναι ori ενώ ή μηδική πόα είναι χόρτον τελείως άκίν
δυνον, αυτό καθ 5 εαυτό, δύναται να προκαλέση συμπτώματα αΰτοτοξινώ
σεως εις τινας ίππους ατελών άντιτοξικων λειτουργιών (ύπολειτουργία ήπα
τος κ.λ.π.) και κακής εντερικής χλωρίδος, διότι αυξάνει, διπλασιάζει σχεδόν
το ποσόν τοΰ χορη/ουμένου λευκώματος, ή διάσπασις και ή άποσΰνθεσις
τοΰ οποίου δίδει γένεσιν εις τα δηλητηριώδη προϊόντα τοξινοχτεως τοΰ δργανισμοΰ.
Και γεννάται αυτομάτως το ερώτημα : Δεν πρέπει να παρατίθεται
μηδική εις τα μόνοπλα ; Επειδή ή μηδική «δύναται» να προκαλέση αΰτοτοξινώσεις, δεν σημαίνει και ori πρέπει να άποκλεισθή εκ τής διατροφής
τών κτηνών.
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Δεν είναι όμως αυτός μόνον ο λόγος δστις τήν καθιστά άνεπιθΰμητον
εις τάς Στρατιωτικάς 'Υπηρεσίας δια την διατροφήν των κτηνών. Έκτος
του ο,τι, ώς ανεφέρθη ανωτέρω, ή μηδική έχει το μειονέκτημα τοϋ προτε
ρήματος της, έχει και άλλα ελαττώματα. Δεν συντηρείται πρώτον, καλώς,
διότι υπόκειται ευκόλως εις αλλοιώσεις, οπότε καθίσταται και επικίνδυνος
ή ιδία εκ τών αλλοιώσεων της κακοσυντηρήσεως.
Έ π ε ι τ α χάνει ευκόλως κατά τάς μεταφοράς τα φΰλλα και τα άνθη
της, άποστερουμένη οΰτω του μεγαλυτέρου μέρους της θρεπτικής της αξίας,
διότι τότε δεν μένει παρά το ξυλώδες στέλεχος της δια τήν διατροφήν τών
ζφων.
Αυτοί είναι οι λόγοι δι' ους ή Στρατ. Υπηρεσία αποφεύγει να προ
μηθεύεται μηδική ν και τριφυλλόχορτον δια τήν διατροφήν τών κτηνών Γης.
"Οταν δμως παρουσιασθούν περιπτώσεις, δπως ή εφετεινή, να μένη
μεγάλη ποσόηης τριφυλλοχόρτου και μηδικής εις χείρας τών παραγωγών
χωρίς πρόβλεψιν απορροφήσεως και με κίνδυνον καταστροφής και του χόρ
του και οικονομικής τοιαύτης τών παραγωγών, τότε ο Στρατός πρέπει να
αΐρη τάς επιφυλάξεις του και να έρχεται αρωγός, προμηθευόμενος τα είδη
ταϋτα νομής δια τα κτήνη του.
Και εις τα ισχυρά ακόμη δηλητήρια συνηθίζει ό οργανισμός, αρκεί να
άρχίζη κανείς από πολύ μικράς δόσεις, πόσον μάλλον εις τροφάς θρεπτικωτάτας και πλούσιας, δπως είναι ή μηδική και το τριφυλλόχορτον.
Κάθε αλλαγή δμως εις τα είδη νομής πρέπει να γίνεται βαθμιαίως.
Το νεοεισαγόμενον είδος θα δίδεται κατά μικράς δόσεις προοδευτικώς αυξανομένας ενώ εκ παραλλήλου θα μειοΰται κατ 5 ϊσην ποσότητα το υπό άντικατάστασιν είδος νομής. Τοιουτοτρόπως εθίζεται ό οργανισμός εις το
νέον είδος και αποφεύγονται αί πεπτικαί διαταραχαί αί αναπόφευκτοι εκ
της αποτόμου αντικαταστάσεως.
Και ή μηδική θα εισάγεται εις τήν διατροφήν τών κτηνών κατά τον
τρόπον τούτον, πάντοτε δμως καλώς αναμεμιγμένη μετά άλλου χόρτου και
ουδέποτε εις μεγάλας ποσότητας. Ή ημερησία μερίς μηδικής ή τριφυλλο
χόρτου εις τήν διατροφήν τών μονόπλων δεν πρέπει να ύπερβαίνη το ι/5
τής συνολικής ποσότητος χόρτου ή σανοΰ και ουδέποτε τήν ήμίσειαν οκαν
κατά ζφον ημερησίως, πάντοτε δε επιμελώς αναμεμιγμένη μετά του λοιπού
χόρτου.
Εις τήν ποσότητα ταυτην και υπό τήν προϋπόθεσιν δτι θά είναι αρί
στης ποιότητος και συντηρήσεως, ή μηδική δπως και το τριφυλλόχορτον
δύνανται να θεωρηθούν ακίνδυνα δια τα μόνοπλα.
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Matthaiakis

L,e foin de luzerne dans l'auto - intoxication intestinale chez le cheval
L'auteur a observé en deux différentes périodes, d'un intervalle de deux
mois, 13 cas des coliques avec symptômes nerveux chez des chevaux à qui
l'on avait distribué du foin de luzerne mélangé au foin des prairies naturelles,
à proportion uh tiers de luzerne (2 Kg par jour).
Tous les malades ont présenté le même tableau clinique : coliques légères' pouls filiforme et accéléré, pupille dilatée, muqueuses apparentes congestionnéees, sialorrhée avec coloration rouge des bords de la langue, anorexie
et adipsie complètes, constipation opiniâtre avec silence abdominal, diminution des réflexes, prostration nerveuse profonde et temperature normale ou à
peine élevée dans les cas à issue mortelle Le symptôme dominant était la
prostration avec relâchement des forces tel, que la plupart des malades ne
pouvaient pas tenir la station quadrupédale.
Durée de la maladie 24—48 heures. Lésions des quatre chevaux necropsies :
congestion diffuse du tractus intestinal, plus intense au gros intestin ; foie
décoloré, rein congestionné.
Se basant sur ces constatations l'auteur admet l'existence d'une véritable
intoxication qu'il attribue à la resorption de produits de désintégration et de
putréfaction des substances protidiques dans le gros intestfn, la matière première étant apportée par la luzerne (protides en grande proportion). Mais
l'auto - intoxication ne s'observe que chez les chevaux à flore intestinale
mauvaise et à fonction antitoxiqne, du foie dans les cas présents, déficitaire.
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Κατά μίαν εκ τών μεταβάσεων μου δι' αυτοκινήτου εκ Σμύρνης εις
Τουρκικήν Θράκην, δια την ποιοτικήν παραλαβήν βοοειδών, δια τους συμμοριοπλήκτους της χώρας μας, διήλθον εκ Προΰσσης εν τη περιοχή της
οποίας υπάρχει ό Κτηνοτροφικός Σταθμός Καρατζάμπεη (*). Διέκοψα την
περιοδείαν και εντός ενός απογεύματος περιήλθομεν επιτροχάδην τάς πολλάς εγκαταστάσεις τοϋ Σταθμού αΰτοΰ, μετά του Διευθυντού του "Ιδρύ
ματος Κτηνιάτρου κ. Mehmet Ali Kiper, δστις με προθυμίαν μα; ύπέδειξεν επι πλέον τα εκτρεφόμενα ζώα και μας κατετόπισεν εν γενικαΐς γραμμαΐς επι τών εργασιών και επιδιώξεων του ύπό την Διεΰθυνσίν του
'Ιδρύματος.
Ί δ ρ ΰ θ η δ Σταθμός ούτος προ 28ετίας και ευρίσκεται μεταξύ τών πό
λεων Προύσσης και Μπαλοΰκεσερ, επί εκτάσεως της άλλοτε ποτέ Σουλτα
νικής περιουσίας. Ή ήδη υπό τοΰ Σταα^μοΰ εκμεταλλευόμενη εκτασις δι'
ιδίων αΰτοΰ μέσων κατανέμεται ως κάτωθι :
(*) Έ κ της ομωνύμου κοιμοπόλεως της περιοχής αυτής.
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